Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné podmínky jsou určeny pro provádění zasílání finančních
darů na webových stránkách platby.apha.cz (dále web). Účelem těchto
podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Arcibiskupství
pražského (dále AP) na straně jedné a dárce na straně druhé.
Provozovatelem webových stránek platby.apha.cz je:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16,
119 02 Praha 1 – Hradčany

IČ: 00445100
DIČ: CZ00445100

Dárcem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala
vlastní elektronický darovací formulář (dále také formulář), zpracovaný
systémem webu platby.apha.cz.
Elektronickým darovacím formulářem se rozumí odeslaný elektronický
formulář, obsahující informace o dárci a výši finančního daru.

Účelem webu je vybírat finanční prostředky od dárců za účelem
specifikovaným na webových stránkách.

Poskytnutí daru umožňuje dárci odečíst si darovanou částku od základu
daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů. Dárce má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně,
pokud jednoznačně doloží svůj dar. V případě platby platební kartou se dar
považuje za doložený pouze v případě, kdy dárce vedle svých
identifikačních údajů uvede i poslední čtyři čísla platební karty,
prostřednictvím které dar uskutečnil.
O potvrzení daru lze zažádat na e-mailu polackova@apha.cz .

Ochrana osobních údajů

AP shromažďuje osobní údaje dárce výhradně k plnění svých závazků, a to
hlavně při vystavení potvrzení o poskytnutém daru či kontaktování dárce v
souvislosti s jeho darem. AP odpovídá za to, že osobní údaje dárce
nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím
osobám.

AP shromažďuje osobní údaje dárce v tomto rozsahu:



pokud je dárcem fyzická osoba, sdělí AP jméno, příjmení, emailovou adresu, adresu bydliště a kontaktní telefonní číslo,
pokud je dárcem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
sdělí AP své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČ, kontaktní
telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby AP zpracovalo a
uchovalo jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo
které jsou potřebné při činnosti AP a zpracovávalo je ve všech svých
informačních systémech. Dárce uděluje AP tento souhlas na dobu
neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může dárce odvolat
kdykoli písemnou formou, doručenou AP.

